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SIP365 är en IP-baserad operatörstjänst för att 
ansluta sin telefonilösning mot det publika 
telenätet (PSTN). Anslutningen sker via er 
internetaccess och erbjuder en hög kvalitet på 
samtal och tjänster. 
 
Funktioner och tjänster 
Tjänsten innehåller alla funktioner som de 
traditionella ISDN abonnemangen men 
erbjuder även möjligheten att integrera 
företagets mobiltelefoner via s.k. MEX. Ett MEX- 
abonnemang innebär att all trafik till och från 
mobilen styrs via växeln och användaren även 
presenterar sitt fasta nummer vid utgående 
samtal. MEX-funktionen är en del av tjänsten 
och kräver ingen app, användaren nyttjar sin 
mobiltelefon precis som vanligt. Givetvis går det 
att stänga av funktionen under exempelvis 
semesterperioder och då istället ringa via 
mobilnätet och presentera sitt mobilnummer 
vid utgående samtal. 
 
Priser 
SIP365 erbjuder olika prisplaner där era 
nuvarande ringmönster styr valet av plan.  
Tjänsten erbjuder bl.a. möjlighet till fria 
Sverigesamtal och kan fås utan fasta 
månadskostnader.  Använder ni tjänsten Telia 
ISDN Multi idag och har en 100-nummerserie så 
medför ett byte till SIP365 en direkt besparing 
om drygt 37 000 kr per år i fasta kostnader. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byt till SIP365 
Ett byte till SIP365 är enkelt och ni behåller era 
befintliga telefonnummer. Önskar ni nya 
nummer så tillhandahåller vi nummer inom 
samtliga riktnummerområden i Sverige. Välj 
mellan enstaka nummer eller serier om 10 eller 
100 nummer. Har ni verksamhet i andra länder 
så kan ni även beställa utländska nummer och 
låta era kunder ringa er till lokal samtalstaxa. 
Bytet från er nuvarande operatör och flytten av 
era nummer till SIP365 sköts av oss och kräver 
inget från er sida. Tjänsten SIP365 erbjuds 
tillsammans med Attendits växeltjänst, Tele365, 
men kan även användas tillsammans med andra 
företagsväxlar som har stöd för SIP anslutning. 
 

Attendit är en av Sveriges ledande leverantörer 
av kommunikationslösningar för företag. Vi 
finns i Stockholm, Norrköping, Jönköping samt 
Östersund. Sen 2006 har vi hjälp företag och 
organisationer med deras kommunikation. Vi är 
oberoende och lyder inte under någon av de 
stora aktörerna på marknaden. Det ger oss en 
unik möjlighet att ta fram den lösning som 
passar varje enskild kund bäst. Det borgar för en 
hög kundnöjdhet samtidigt som våra lösningar 
också sänker era kostnader. Kommunikation 
kan vara en djungel men fantastiskt när det 
fungerar som man tänkt. Ring oss idag på tel 
077 – 551 01 00 eller skicka ett mail till 
kontakt@attendit.se för mer information.
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